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ســامة - الشــركة اإلســامية العربيــة للتأميــن هــي أكبــر وأقــدم الشــركات الرائــدة عالميــًا فــي تقديــم حلــول 
إســامية للتاميــن التكافلــي، كمــا أنهــا مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي بــرأس مــال قــدره 1,2 مليــار درهــم 
إماراتــي. ومنــذ تأســيس الشــركة فــي العــام 1979 والــى يومنــا هــذا ُتعتبــر ســامة إحــدى الــرواد فــي مجــال 

التكافــل وتتميــز بكونهــا شــركة التكافــل المفضلــة.

شــركة ســامة تقــدم خدماتهــا لــكل مــن العمــاء األفــراد والمؤسســات مــن خال شــبكتها العالمية الواســعة. 
فــي الوقــت الحاضــر، بالتعــاون مــع شــركاتها التابعــة والشــركات الزميلــة ، تقــدم ســامة حلــول التكافــل 
للعمــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر و الســنغال والجزائــر و 
ماليزيــا واألردن مــع خطــط لتوســيع النطــاق الجغرافــي لجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجنــوب شــرق 

آســيا والشــرق األقصــى وأوروبــا.

ويمكــن أن يعــزى إســتقرار الشــركة ونجاحهــا إلــى اســتراتيجيتها التــي تعتمــد علــى إبقــاء العمــاء والشــركاء 
فــي قلــب منطقــة األعمــال  فــي العمليــات التجاريــة األساســية ورؤيــة طويلــة المــدى لتقديــم الحلــول 
التكافليــة بأعلــى مســتوى لخدمــة العمــاء والوفــاء لقيمهــا ومبادئهــا.  وقــد وضعــت ســامة دائمــا الحلــول 
ــول التكافــل  ــر حل ــرة وهــذا مــا ميزهــا بالســمعة الراســخة فــي توفي ــات العمــاء المتغي ــي متطلب ــي تلب الت

ــر تنافســية  وتنوعــًا. األكث

كشــركة تكافــل رائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــدم ســامة مجموعة شــاملة من حلــول التكافل 
العائلــي والعــام والصحــي الــى األفــراد والشــركات. المصداقيــة العاليــة، والجــودة الحســنة والمســتويات 
االســتثنائية فــي الخدمــات والتوصــل ألفضــل ممارســات التكافــل أدت إلــى فــوز  " ســامة  - قســم 
التكافــل العائلــي" جائــزة أفضــل شــركة للعــام  2015 وذلــك خــال اإلحتفــال الــذي رعتــه جائــزة الشــرق األوســط 

للتأميــن، ممــا يدفعنــا خطــوة أخــرى إلــى األمــام فــي جهودنــا لنبقــى شــركة التكافــل المتميــزة.

أساس متین لمستقبل أفضل
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لدى سامة هيئة رقابية شرعية مستقلة مكونة من علماء متخصصين ذو خبرة وشهرة عالمية.

أعضاء اللجنة الموقرة:

الدكتور محمد داوود بكار:

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة الكويــت وحاصــل علــى الدكتــوراة مــن جامعــة 
ســانت انــدروس فــي المملكــة المتحــدة.

الدكتور أمين فاتح:

حاصــل علــى ماجســتير فــي الحديــث الشــريف مــن الجامعــة األردنيــة وحاصــل علــى دكتــوراة فــي الدراســات 
اإلســامية مــن جامعــة بيرمنغهــم فــي المملكــة المتحــدة.

الدكتور محمد أمين قطان:

حاصــل علــى بكلوريــوس فــي اإلقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة اإلســامية مــن جامعــة بيرمنغهــم فــي المملكــة المتحــدة وحاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم المصرفي

هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير عن األسواق

خــال شــهر ينايــر، أعلنــت الكثيــر مــن الشــركات عــن تحقيــق نتائجهــا وأطلعــت الســوق بشــأن توقعاتهــا للســنة التاليــة. وتظهــر 

بعــض االتجاهــات للنتائــج المحققــة حتــى اآلن اســتمرار شــركات التكنولوجيــا الضخمــة فــي النمــو المطــرد أكثــر مــن أي قطــاع آخــر. 

وقــد أعلنــت مجــددًا شــركات مثــل أبــل ومايكروســوفت أرقامــًا اســتثنائية. ومــع وصــول عمليــات البيــع إلــى حدهــا األقصــى حتــى 

علــى مســتوى هــذه الشــركات الضخمــة التــي تــدرُّ أرباحــًا هائلــة، تبــدو بعــض التقييمــات أكثــر جاذبيــة مــرة أخــرى فــي ظــل عــودة 

بعــض شــركات التكنولوجيــا الضخمــة إلــى نســبة ســعر إلــى األربــاح أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل عاميــن أو ثاثــة. كمــا أن الطلــب 

العالمــي فــي كافــة المجــاالت تقريبــًا ســيظل قويــًا للغايــة، ولكــن اإلشــكاليات المتعلقــة بساســل التوريــد ال تــزال عصيــة علــى 

الحــل. فقــد واجهــت الشــركات المصنعــة ضغوطــًا مــن حيــث التكلفــة، وعانــت مشــاكل فــي الحصــول علــى قطــع الغيــار. ومــع 

ــادة  ــادة الطلــب وانخفــاض المخــزون واألرقــام القياســية التــي حققتهــا ســجات الطلبــات قامــت الشــركات بزي ذلــك، نتيجــة زي

األســعار علــى المســتهلكين. أمــا بالنســبة للتضخــم فمــن غيــر المتوقــع أن يتاشــى خــال هــذا العــام. عندمــا تتحــرر ساســل 

التوريــد مــن الضغــوط فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام، ال بــد أن تشــهد هــذه الشــركات نمــوًا كبيــرًا فــي مكاســبها. وأخيــرًا، 

فــإن الشــركات الضعيفــة تواجــه مشــاكل، حيــث أنــه ومــع اقتــراب نهايــة عصــر الســيولة الحــرة، يــزداد التعــرض للمخاطــر بالنســبة 

الشــركات التــي اعتمــدت علــى االئتمــان قليــل التكلفــة كمــا تــزداد الحاجــة لابتعــاد عنــه. إن النظــرة المســتقبلية لألســهم تبــدو 

مشوشــة أكثــر مــن الســنوات الســابقة ولكنهــا اختيــار األســهم التــي تتــم بالعمــات األساســية القويــة بتقييمــات جاذبــة ال بــد 

أن يســتمر فــي تحقيــق عوائــد إيجابيــة.

أظهــر مزيــج برنــت أداء قويــًا خــال شــهر ينايــر حيــث اســتقر فــوق 91 دوالر أمريكــي للبرميــل، محققــًا مكاســب بلغــت %17 

خــال هــذا الشــهر مدفوعــًا بالزيــادة فــي الطلــب، وزيــادة العــرض وتراجــع المخــزون. وافقــت منظمــة أوبــك+ خــال شــهر ينايــر 

علــى زيــادة اإلنتــاج بـــ 400,000 برميــل يوميــًا خــال شــهر مــارس. علــى ضــوء ذلــك، فــإن المجموعــة تســعى جاهــدة إلــى تلبيــة 

التزاماتهــا الخاصــة بالمعــروض خاصــة وأن ذلــك يتزامــن مــع اضطــرار أكبــر شــركات البتــرول الليبيــة إلــى خفــض اإلنتــاج بســبب 

ضعــف قــدرات التخزيــن نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى القيــام بأعمــال الصيانــة للخزانــات. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن ارتفــاع وتيــرة التوتــر 

بيــن روســيا وأوكرانيــا أدى إلــى زيــادة المخاطــر الجيوسياســية تاركــة الســوق عرضــة لمخاطــر أي شــيء يمكــن أن يمثــل تهديــدًا 

بالنســبة للعــرض. 
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رسوم إدارة 
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سنويا منذ 
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أداء الصندوق في النسبة المئوية %

ستة أشهر
منذ بداية 

السنة 
)حتى اليوم(

منذ بداية 
الشهر 

)حتى اليوم(

تاريخ تأسيس 
الصندوق فئة األصول عملة الصندوق

حجم 
الصندوق في 

الماليين
 )كل فئات 

األسهم(

اسم الصندوق  Bloomberg رمز
/ ISIN تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2019 2020 2021

%1.50 %5.46 %165.03 %68.34 %44.89 %20.20 %14.82 %17.99 %2.12 %4.95- %4.95- 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 95.96 AlAhli Multi-Asset Growth Fund ALHIGRP:AB أ

%1.25 %4.19 %112.47 %47.75 %32.26 %14.49 %10.24 %12.79 %2.41 %3.06- %3.06- 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 213.79 AlAhli Multi-Asset Moderate Fund ALMEDGP:AB ب

%1.00 %2.91 %69.15 %25.96 %15.86 %10.33 %2.89 %5.39 %0.39 %0.92- %0.92- 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 178.62 AlAhli Multi-Asset Conservative Fund ALCONGP:AB ج

(Managed by NCB Capital)

%1.85 %5.70 %226.37 %61.29 %39.26 %21.56 %16.12 %16.99 %6.62- %10.94- %10.94- 00-Oct األسهم الدوالر األمريكي 72.41 AlAhli Healthcare Trading Equity Fund ALHCTRE:AB أ

%0.30 %7.32 %681.18 %110.73 %73.13 %28.49 %23.25 %28.85 %0.93 %8.15- %8.15- 92-Dec األسهم الدوالر األمريكي 433.52 AlAhli North America Index Fund AHNRAMI:AB أ

%0.30 %6.14 %405.29 %78.64 %54.75 %31.60 %19.38 %16.77 %8.63- %10.20- %10.20- 94-Nov األسهم الدوالر األمريكي 140.18 AlAhli Europe Index Fund AHEURIN:AB أ

%0.30 %3.09 %93.90 %48.61 %28.38 %24.43 %27.54 %2.98- %10.03- %11.67- %11.67- 00-May األسهم الدوالر األمريكي 75.89 AlAhli Asia Pacific Index Fund AHASPCI:AB أ

%0.30 %4.49 %96.18 %56.91 %33.60 %20.86 %35.16 %5.40- %9.85- %6.71- %6.71- 06-Oct األسهم الدوالر األمريكي 106.92 AlAhli Emerging Markets Index (USD) ACC AHEMINF:AB أ

%1.85 %2.77 %56.32 %74.70 %60.01 %16.01 %2.45 %34.53 %16.65 %7.16 %7.16 Oct-05 األسهم الريال السعودي 359.70 AlAhli GCC Trading Equity Fund ALGCCTE:AB أ

%1.75 %12.39 %1490.34 %88.26 %63.99 %14.70 %6.88 %35.93 %13.45 %7.43 %7.43 98-Jun األسهم الريال السعودي 1,170.06 AlAhli Saudi Trading Equity Fund ALSATRE:AB أ

%0.75 %1.70 %36.30 %7.77 %4.26 %2.47 %1.32 %0.58 %0.26 %0.05 %0.05 03-Oct سوق المال الدوالر األمريكي 368.12 AlAhli Diversified US Dollar Fund ALDIUSD:AB ج

%0.45 %2.92 %173.55 %7.65 %4.04 %2.60 %1.22 %0.38 %0.20 %0.04 %0.04 87-Mar سوق المال الدوالر األمريكي 198.70 AlAhli International Trade Fund ALINTRA:AB ج

(Managed by NCB Capital)

%1.50 %2.84- %35.00- %27.75 %25.63 %34.26 %22.83 %13.28- %16.67- %5.80- %5.80- 07-Feb أسهم السلع الدوالر األمريكي 60.75 Deutsche Noor Precious Metals Securities 
"LC"  (USD)ACC IE00BMF77083 أ

(Managed by Deutsche Asset Mangment ) 

%2.00 %7.19 %335.40 %40.30 %34.40 %19.82 %6.50 %13.54 %0.91 %1.07- %1.07- 00-Dec األسهم الدوالر األمريكي 269.22 OGM Oasis Crescent Global Equity "A" ACC GB-
00BLD0QD87

أ

%2.00 %2.73 %51.30 %18.50 %16.60 %14.43 %11.10- %32.60 %3.60 %5.80- %5.80- 06-Sep العقارات الدوالر األمريكي 103.68 OGM Oasis Crescent Global Property 
Equity "A" ACC

GB-
00BLD0R249

أ

%0.50 %3.20 %45.10 %16.90 %12.30 %7.76 %5.20 %1.15 %1.28- %0.84- %0.84- 10-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 52.66 OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC GB-
00BLD0QS31

ب

%2.00 %3.52 %45.40 %19.30 %17.80 %10.76 %1.20 %10.49 %0.96 %1.25- %1.25- 11-Apr متعددة األصول الدوالر األمريكي 27.04 OGM Oasis Crescent Global Low Equity 
Balanced "A" (USD) ACC

GB-
00BLD0TH31

ب

%2.00 %4.84 %59.90 %26.40 %20.90 %12.09 %3.00 %10.64 %1.11 %1.04- %1.04- 12-Feb متعددة األصول الدوالر األمريكي 24.92 OGM Oasis Crescent Global Medium Equity 
Balanced "A" (USD) ACC

GB-
00BLD0V118

ب

(Managed by OASIS Global Management)(2)

%1.50 %5.99 %151.46 %55.91 %35.02 %24.36 %5.01 %21.58 %2.01- %7.96- %7.96- 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 60.44 BNP Paribas Islamic Equity Optimiser 
"C" ACC LU0245286777 أ

%1.00 %3.84 %63.35 %15.58 %12.63 %9.29 %6.12 %0.02 %1.92- %1.58- %1.58- 09-Jan الصكوك الدوالر األمريكي 22.93 BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" 
(USD) ACC LU1150255971 ب

(Managed by BNP PARIBAS Asset Management)

أداء الصناديق
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اسم الصندوق  Bloomberg رمز
/ ISIN تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2019 2020 2021

%1.50 %3.58 %72.63 %51.15 %27.34 %3.18 %9.95 %3.17 %5.89 %19.62 %4.86 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 43.69 Emirates World Opportunities "A" ACC(3) GB00B1436X66 أ

%1.50 %0.01- %0.08- %27.01 %42.89 %20.65- %18.93 %15.56 %4.36- %2.07 %0.87- 12-Apr األسهم الدوالر األمريكي 19.04 Emirates Emerging Market Equity "A" ACC(4) JE00B244B530 أ

%1.75 %13.54 %88.07 %96.12 %7.99- %5.24 %32.95 %21.41 %27.07 %0.19- 16-Nov األسهم الدوالر األمريكي 27.96 Emirates Islamic India Equity Fund LU1484867434 أ

%1.25 %3.88 %55.15 %16.94 %15.55 %0.50- %10.93 %5.10 %1.18- %0.53- %0.06- 10-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 158.95 Emirates Global Sukuk "A" ACC GB00B1224310 ب

%1.60 %2.70 %51.45 %33.68 %29.78 %10.04- %15.42 %8.86 %2.39 %7.97 %3.06 06-Apr متعددة 
األصول الدوالر األمريكي 49.91 Emirates Islamic Global Balanced "A" ACC GB00B1436W59 ب

%0.50 %1.00 %12.23 %6.90 %4.05 %1.88 %2.35 %1.49 %0.16 %0.29 %0.02 10-Apr سوق 
المال الدوالر األمريكي 318.08 Emirates Islamic Money Market "A" ACC JE00B5T1J560 ج

(Managed by Emirates NBD Asset Management)

%2.00 %10.03 %190.51 %89.09 %63.41 %33.37 %21.42 %23.25 %8.26- %12.77- %12.77- 10-Dec األسهم الدوالر األمريكي 83.85 Comgest Growth Europe S (USD) ACC IE00B3ZL9H82 أ

(Managed by Comgest Asset Management International)

%0.85 %3.47 %39.49 %18.48 %14.79 %8.93 %3.78 %3.17 %0.76- %0.84- %0.84- 12-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 72.40 Rasmala Global Sukuk (USD) ACC LU1039522393 ب

(Managed by Rasmala Investment Bank Limited)

%1.00 %1.67 %23.30 %10.03 %6.98 %9.30 %1.93 %2.37- %2.58- %2.03- %2.03- 09-Jun الصكوك الدوالر األمريكي 176.02 Mashreq Al Islami Income Fund "D" (USD) ACC (6) AEDFXA1W2ZD7 ب

(Managed by Mashreq Asset Management)

%2.00 %6.48 %103.64 %93.97 %73.43 %0.78 %23.32 %38.97 %9.21 %4.69- %4.69- 10-Oct األسهم الدوالر األمريكي 35.81 Tata Indian Sharia Equity "B" (USD) MU0316S00010 أ

(Managed by Tata Asset Management (Mauritius) Private Ltd)

%1.50 %0.34 %3.40 %6.71 %3.72- %12.38 %2.06- %1.47- %4.13 %3.81- %3.81- 12-Apr األسهم الدوالر األمريكي 9.99 Islamic Asean Equity USD A ACC IE00B56MXK54 أ

(Managed by CIMB - Principal Islamic Asset Management (Ireland) (PLC))

%1.00 %4.56 %52.10 %31.01 %23.56 %14.37 %0.81 %7.74 %1.20 %0.65- %0.65- 12-Sep األسهم الدوالر األمريكي 100.50 Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC LU0792757196 ا

%1.00 %2.78 %29.40 %20.71 %14.11 %13.71 %2.66- %0.53- %1.90- %1.22- %1.22- 12-Sep الصكوك الدوالر األمريكي 367.60 Franklin Global Sukuk Fund "A" (USD)ACC LU0792756115 ب

(Managed by Franklin Templeton Investments)

%1.66 %12.07 %176.60 %90.80 %59.01 %23.90 %8.80 %24.37 %2.04- %5.49- %5.49- 13-Mar األسهم الدوالر األمريكي 145.90 Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" (USD)(7) IE00BYMM2054 أ

(Managed by Old Mutual Investment Group)

%1.00 %2.88 %26.16 %11.68 %8.34 %4.30 %0.86 %0.97- %0.85- %0.85- 13-Dec الصكوك الدوالر األمريكي 1,126.00 Azimut Global Sukuk Fund (USD) LU1435409286 ب

(Managed by Azimut Group)

%1.00 %7.33 %9.13 %1.51 %7.95 %2.16 %0.40- %0.40- 20-Nov األسهم الدوالر األمريكي 24.26 Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC AE000A2QB2C7 أ

%1.00 %6.36 %7.92 %1.87 %6.78 %3.10 %0.79- %0.79- 20-Nov األسهم الدوالر األمريكي 48.00 Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC AE000A2QB2D5 ب

(Managed by Shuaa Capital)

%0.75 %19.66 %276.25 %126.87 %84.75 %31.80 %27.04 %25.63 %1.54 %6.80- %6.80- 14-Sep األسهم الدوالر األمريكي 83.35 HSBC Islamic Global Equity Index Fund LU0466842654 أ

(Managed by HSBC Global Asset Management)

%1.50 %2.40 %10.89 %8.81 %8.29 %2.49 %0.42 %0.88- %1.30- %1.30- 17-Sep الصكوك الدوالر األمريكي 190.49 Arqaam Islamic Income "A" (USD) ACC AEDFXA3ON005 ج

(Managed by Arqaam Capital)

أداء الصناديق

ماحظة

)1( أ = هجومية / )1( ب =   متوازنة /  )1( ج = متحفظة 

)2( بيت صندوق يدير الفئة التراكميه التي تقدمها سامة. أداء 3 سنوات ، 5 سنوات و منذ إنشائها. األموال المذكورة أعاه هي من الفئة التوزيعيه.

."P" في 15 نوفمبر 2010 والذي تقدمه سامة. األداء 5 سنوات ومنذ إنشائه. وهو من فئة األسهم "A" 3( أطلق صندوق فئة األسهم(

.»I« 4( بدأت اإلدارة عرض الفئة التراكميه  الجديدة من 1 أبريل ، 2012. سامة تقدم الفئة التراكميه.  األداء منذ بداية العام ، شهر الى تاريخ، 2016، 2015 و 2014، 3 سنوات ومنذ إنشائه. وهو من فئة األسهم(

)5( أطلق صندوق الفئة التراكميه في 5 أغسطس 2013 والذي تقدمه سامة. حاليًا يقوم الصندوق في لوكسمبورغ. قبل 9 سبتمبر 2014 كان مقيما هذا الصندوق في جزر الكايمان. وبالتالي األرقام الفهرسه الواردة في هذه الوثيقة تعكس صندوق كايمان قبل 1 أكتوبر 2014. تم إنشاء الصندوق كايمان في 3 يونيو 2013. 

 ."Dis"  وإلحاق منذ إنشائها األداء هو من فئة
."B" في 6 ديسمبر 2012 والذي تقدمه سامة . أداء 3 سنوات، 5 سنوات، ومنذ إنشائه. وهو من الفئة "D" 6( أطلق صندوق الفئة(

5)7( يدير بيت الصندوق الفئة ”D”، والتي بدأت في فبراير 2017، التي يقدمها سامة. إن أداء الصناديق المذكورة أعاه في 3 سنوات و 5 سنوات و SI هو من اإلستراتيجيات التي بدأت في مارس 2013. 

يناير 2022
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يناير 2022
إستراتيجية سالمة الهجومية

متوافقة مع أحكام الشريعة

يناير 2022
سعر الوحدة  125.5

إستراتیجیة االستثمار
ــا 	  اإلســتراتيجية عاليــة المخاطــر تضــع نســبة مئويــة أعلــى مــن األصــول فــي األســهم بــدال مــن ســندات الديــن األكثــر أمان

ــد الســتثماراتها. ــات الســوق، و تســعى دائمــا للحصــول علــى أعلــى عائ ألنهــا علــى اســتعداد لقبــول تقلب
تبني هذه اإلستراتيجية محفظة تحمل على كمية عالية نسبيا من المخاطر ولكن بنسبة محدودة لتمنع الهبوط الحاد. 	 
تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 75%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 

%25

Salama Investment Aggressive 

As of 31/01/2022

NAV:	125.5

Shariah Compliant

�

�

�

Salama Investment Aggressive places a higher percentage of their assets in equities rather than safer debt securities because they are 
willing to accept market swings, and seeks a higher potential return on their investments.
The strategy builds a portfolio that bear a fairly high amount of risk however the strategy has a maximum exposure to equities to limit the 
downside risk.
The breakdown of the index is MSCI World Islamic NR $ Index 45%, MSCI EM Islamic NR $ Index 15%, S&P GCC Composite Shariah Index 
10%, Citi Sukuk Index 25%, Islamic Money Market 5%

Monthly Returns - Salama Investment Aggressive Strategy
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

-0,52 -0,52
-0,18 0,40 -0,14 1,39 1,86 1,72 0,26 0,27 -1,44 1,36 1,79 0,60 8,13
-1,26 -6,51 -22,21 4,55 1,18 15,10 1,63 3,52 -0,51 0,00 0,22 1,12 -7,24
5,40 3,07 1,80 2,18 -6,24 5,15 0,71 -2,58 -0,14 1,03 1,82 2,60 15,20
3,32 -4,10 -0,52 0,90 0,32 -1,04 3,22 -0,97 0,30 -3,97 0,92 -4,87 -6,67
1,52 2,01 0,87 1,25 0,98 -0,52 1,27 -0,43 0,76 0,56 0,29 0,66 9,58
-5,00 0,37 4,83 1,41 0,00 -0,60 3,19 -0,67 -0,20 -3,21 0,34 1,57 1,67
-0,35 2,81 -1,73 2,11 -0,14 -2,02 0,93 -4,75 -1,68 2,71 -0,44 -0,30 -3,06
-0,15 3,79 0,47 0,50 1,67 0,80 1,17 0,61 -2,39 -1,37 0,32 -1,48 3,87
1,60 -0,23 0,86 1,14 0,84 -4,14 4,15 -0,67 3,52 2,57 0,32 0,46 10,67
1,53 1,28 -0,13 -0,13 -3,32 0,68 1,67 1,53 1,60 -0,32 -0,18 1,04 5,25
— — — — — — -0,39 -9,26 -1,19 1,48 -1,46 0,20 —

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Aggressive Strategy
DJIM World 75%, JPM Cash Index USD 1m 25% 11,86 1,10

17,95 0,32

Cumulative Performance Since Inception
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Monthly Rolling Performance - 3 Years
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%
Equity 22,3
Cash 5,4
Sukuk 31,1
Private Debt 16,0
Private Equity 16,5
FoF 8,7
Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%
Cash 5,4
MENA 66,1
Asia ex-China 8,7
US & Canada 9,1
Europe 10,8
Total 100,0

Monthly Commentary

� Equi�es slumped in early 2022 trading as bond yields soared on a more hawkish tone from the Fed. Losses were led by highly rated growth stocks such as technology in the 
US and luxury and quality industrial stocks in Europe. These have been the biggest beneficiaries of QE and have rerated hugely since the pandemic began. Unsurprisingly as 
rates begin to rise and liquidity is withdrawn, these are the areas that have seen most selling pressure. The tech heavy Nasdaq fell almost 9% over the month, with tech also 
weighing on the S&P to push it down 5%. Europe fared marginally be�er down 4% but Emerging Markets were more resilient, only falling 2% as China defied the wider 
market and recorded a gain. China has started an easing cycle which is in stark contrast to the rest of the world where central banks are �ghtening. Given the poor 
performance of the market last year and rela�vely cheap valua�ons some investors are hoping for a brighter 2022. However, they s�ll have severe issues with their property 
market, and the regulatory environment for business remains unfavourable.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية عالية المخاطر )هجومية(
شــهدت األســهم هبوطــًا خــال تداولهــا مــع بدايــة 2022 فــي ظــل االرتفــاع الملحــوظ فــي عوائــد ســندات االحتياطــي الفيدرالــي. وكانــت 	 

الحصــة األكبــر مــن الخســائر مــن نصيــب أســهم النمــو مرتفــع التصنيــف مثــل قطــاع التكنولوجيــا فــي الواليــات المتحــدة، واألســهم 
الصناعيــة الفاخــرة ذات الجــودة العاليــة فــي أوروبــا، وهــي المســتفيد األكبــر مــن التســهيل الكمــي، إضافــة إلــى إعــادة تقييمهــا علــى نطــاق 
واســع منــذ بدايــة الجائحــة. مــع بــدء المعــدالت باالرتفــاع وســحب الســيولة، تعتبــر هــذه المجــاالت هــي األكثــر تعرضــًا لعمليــات البيــع، وهــذا 
أمــر غيــر مفاجــئ. وانخفــض مؤشــر ناســداك الــذي يتســم بتعرضــه أكثــر للتكنولوجيــا بنحــو 9% علــى مــدار الشــهر، مــع تأثــر مؤشــر ســتاندرد 
آنــد بــورز هبوطــًا بنســبة 5%. بالنســبة ألوروبــا فقــد كان االنخفــاض أقــل وهامشــيًا حيــث بلــغ 4%، إال أن األســواق الناشــئة كانــت أكثــر مرونــة 
حيــث انخفضــت فقــط 2%، أمــا الصيــن فقــد أظهــرت تحديــًا للســوق علــى نطــاق أوســع وحققــت مكاســب. بــدأت الصيــن دورة تيســير علــى 
النقيــض مــن باقــي دول العالــم التــي شــهد تضييقــًا مــن جانــب البنــوك المركزيــة فيهــا. وعلــى ضــوء ضعــف أداء الســوق خــال العــام 
الماضــي واالنخفــاض النســبي للتقييمــات، يأمــل بعــض المســتثمرون أن يكــون عــام 2022 أفضــل أداء. ومــع ذلــك، ال يــزال المســتثمرون 

يواجهــون مشــاكل حــادة فــي ســوق العقــارات، وال تــزال البيئــة التنظيميــة لألعمــال غيــر مفضلــة بالنســبة لهــم.
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إستراتيجية سالمة المتوازنة
متوافقة مع أحكام الشريعة

يناير 2022
سعر الوحدة  127.7

إستراتیجیة االستثمار
ــة، 	  ــة المــدى مــع بعــص المخاطــر المعتدل ــة طويل ــة هــي مناســبة ألولئــك المســتثمرين لمــدة زمني اإلســتراتيجية المتوازن

ــع بيــن مجموعــة واســعة مــن الصناديــق اإلســتثمارية. وتحلــل جميــع فئــات األصــول وتقــرر أفضــل توزي
المفتاح اإلستراتيجية المتوازنة يكمن في التنويع باإلستثمارات وإدارة المحفظة بصورة منتظمة.	 

  تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 50%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 
%50

Salama Investment Balanced 
StrategyShariah Compliant

As of 31/01/2022

NAV:	127.7

�

�
�

Salama Investment Balanced is suitable for those investors with a longer time horizon and have some risk tolerance due to its moderate
risk-reward profile. It analyzes all asset classes and decides the best allocation among a wide range of funds.
The key to a balanced investment strategy is in the diversification and managemtent of the portfolio.
The breakdown of the index is MSCI World Islamic NR $ Index 30%, MSCI EM Islamic NR $ Index 10%, S&P GCC Composite Shariah Index 
5%, Citi Sukuk Index 50%, Islamic Money Market 5%

Monthly Returns - Salama Investment Balanced Strategy
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

-1,05 -1,05
-0,74 -0,14 -0,21 1,46 1,26 0,73 0,50 0,72 -0,93 1,06 2,24 0,80 6,91
-0,23 -4,28 -19,57 2,73 1,57 14,17 1,68 2,17 -0,17 0,00 0,95 0,79 -3,44
3,91 2,06 1,67 1,64 -3,89 3,90 0,45 -0,75 -0,08 0,89 1,29 2,00 13,64
2,11 -3,03 -0,41 0,44 -0,04 -0,58 2,50 -0,75 0,43 -2,50 0,56 -2,69 -4,06
0,87 1,23 0,52 0,75 0,44 -0,39 0,81 -0,20 0,46 0,46 0,08 0,54 5,70
-3,18 0,40 2,50 0,77 0,05 -0,15 1,73 -0,15 0,17 -1,73 -0,12 0,70 0,88
-0,13 1,99 -1,22 1,55 -0,10 -1,41 0,77 -2,84 -1,00 1,87 -0,46 -0,13 -1,22
0,11 2,87 0,41 0,39 1,37 0,41 0,95 0,59 -1,63 -0,94 0,09 -1,13 3,46
1,22 -0,16 0,61 0,84 0,48 -3,10 3,19 -0,47 2,41 1,83 0,32 0,44 7,74
1,15 1,01 -0,15 -0,01 -2,09 0,50 1,22 1,10 1,15 -0,17 -0,02 0,70 4,40
— — — — — — -0,23 -5,02 -1,47 0,93 -0,93 0,20 —

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Balanced Strategy
DJIM World 50%, JPM Cash Index USD 1m 50% 8,62 1,20

15,34 0,37

Cumulative Performance Since Inception
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Monthly Rolling Performance - 3 Years
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%
Equity 23,4
Cash 0,2
Sukuk 38,9
Private Debt 15,1
Private Equity 8,3
FoF 14,1
Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%

Cash 0,2

MENA 73,5

Asia ex-China 6,3

US & Canada 12,8

Europe 7,2

Total 100,0

Monthly Commentary

� Credit markets responded hawkishly to the January Fed mee�ng. Rates are higher and spreads have widened. YTD total returns are nega�ve all 
over the credit indices. All else equal with the Fed rhetoric indica�ng a risk of an even faster pace of �ghtening this year, as well as an earlier
start to balance sheet normaliza�on, leaves us biased toward higher yields. Going forward, we look for higher yields and a fla�er curve. While 
higher yields are good for spreads, the rate and equity vola�lity we are experiencing on the path to higher yields pose a headwind to 
spreads. We will con�nue to stay with financial perps in the region and BB rated Papers, with strong cash flow and backed up by suppor�ve 
parent.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية متساوية المخاطر )متوازنة(
اســتجابت أســواق االئتمــان بصــورة قويــة الجتمــاع االحتياطــي الفيدرالــي فــي شــهر ينايــر، فقــد ارتفعــت المعــدالت، واتســعت فــروق أســعار 	 

الفائــدة. تشــهد كافــة مؤشــرات االئتمــان عوائــد إجماليــة ســلبية مــن بدايــة الســنة حتــى تاريخــه. أمــا بالنســبة لمــا تبقــى فيتماشــى مــع العبــارات 
الطنانــة لاحتياطــي الفيدرالــي والتــي توحــي بوجــود مخاطــرة تتعلــق بقفــزة أســرع مــن التضييــق خــال هــذا العــام إضافــة إلــى بدايــة مبكــرة 
لعــودة الميزانيــة العموميــة إلــى وضعهــا الطبيعــي، وهــو مــا يجعلنــا متحيزيــن التجــاه العوائــد األعلــى. وبالنظــر إلــى المســتقبل، فإننــا نتطلــع 
إلــى عوائــد أعلــى ومنحنــى متســٍو بشــكل أكبــر. وفــي الوقــت الــذي تعتبــر العوائــد األعلــى مفيــدة لفــروق أســعار الفائــدة، إال أن تقلــب 
المعــدالت وحقــوق الملكيــة الــذي نواجهــه فــي طريقنــا نحــو تحقيــق عوائــد أعلــى يفــرض ظروفــًا غيــر مواتيــة بالنســبة لفــروق أســعار الفائــدة. ومــا 
زلنــا نفضــل الحفــاظ علــى الســندات عاليــة الدخــل فــي المنطقــة، واألوراق ذات التقييــم »بــي بــي« مــع تدفقــات نقديــة قويــة تعززهــا بالشــركات 

األم الداعمــة.
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إستراتيجية سالمة المتحفظة
متوافقة مع أحكام الشريعة

يناير 2022
سعر الوحدة  114.3

إستراتیجیة االستثمار
ــات 	  ــع فئ ــل جمي ــدل. مــن خــالل تحلي ــز اإلســتراتيجية منخفضــة المخاطــر علــى الحفــاظ علــى رأس المــال والنمــو المعت ترك

ــة األقــل  ــة لالســتثمار فــي األوراق المالي ــة مــن األصــول القابل ــر تخصيــص أفضــل ووضــع نســبة عالي األصــول ، وتقري
ــق. مخاطــر مــن بيــن مجموعــة واســعة مــن الصنادي

والغــرض الرئيســي مــن هــذه االســتراتيجية هــو الحفــاظ علــى رأس المــال، حيــث تتيــح للعميــل اإلســتثمار المحــدود جــدا فــي 	 
األصــول األخــرى التــي يمكــن أن تعــزز األداء دون التعــرض لمخاطــر إضافيــة ناتجــة عــن تقلبــات األســواق الماليــة.

 تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 25%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 
%75

Salama Investment Conservative 
StrategyShariah Compliant

As of 31/01/2022
NAV:	114,3

�

�

�

Salama Investment Conservative focuses on capital preservation and moderate growth. It analyzes all asset classes, decides the best
allocation and places a high percentage of investable assets into lower risk securities among a wide range of funds.
The main purpose of this strategy is capital preservation offering the client a very limited exposure to other assets that can enhance the
performance without adding volatility.
The breakdown of the index is Dow Jones Islamic Market World 25%, JP Morgan cash Index USD 1 month 75%.

Monthly Returns - Salama Investment Conservative Strategy
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

-0,28 -0,28
0,19 0,04 -0,18 0,26 -0,19 0,02 0,07 0,09 0,04 -0,07 -0,12 0,08 0,23
0,49 -0,12 -9,48 0,31 2,37 7,33 0,49 0,38 0,06 0,14 0,50 0,32 2,03
0,37 0,37 0,35 0,29 0,32 0,48 0,49 0,58 0,02 0,13 0,18 0,16 3,81
0,05 -0,09 0,08 -0,01 0,04 0,06 0,36 0,05 0,22 0,17 0,17 0,19 1,30
0,26 0,25 0,17 0,25 0,18 -0,11 0,27 0,18 0,07 0,06 -0,05 0,12 1,66
-0,80 0,32 0,36 0,21 0,07 0,30 0,18 0,21 -0,02 0,06 -0,25 0,14 0,77
0,39 0,48 -0,32 0,52 -0,07 -0,50 0,38 -0,72 -0,21 0,44 -0,39 -0,02 -0,03
0,10 1,35 0,15 0,15 0,65 0,11 0,25 0,26 -0,45 -0,07 0,23 -0,46 2,29
0,39 0,01 0,13 0,43 0,02 -1,82 1,51 -0,34 1,00 0,73 0,04 0,13 2,21
0,89 0,70 0,01 0,07 -0,88 0,38 0,68 0,50 0,46 0,08 0,12 0,31 3,36
— — — — — — -0,10 -2,89 -0,78 0,56 -0,66 0,20 —

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Conservative Strategy

DJIM World 25%, JPM Cash Index USD 1m 75% 3,93 1,55

7,19 0,19

Cumulative Performance Since Inception
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Monthly Rolling Performance - 3 Years
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%

Cash 83,0

Sukuk 17,0

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 31/01/2022

%

Cash 83,0

Sukuk 17,0

Total 100,0

Monthly Commentary

� In rates market, the US yield curve has fla�ened YTD as markets priced higher interest rates in the short term, but weaker growth and infla�on 
in the long term.  For more than a decade, market vola�lity has been calmed by the no�on the Fed and other Central Bank have stood ready to 
step in to support the economy in the event of weakness, or shocks or unexpected �ghtening in financial condi�ons. But today with infla�on 
so elevated, the support is less certain, and the policy priori�es is shi�ing away from growth to figh�ng infla�on. Hence, we do expect Fed to 
start the rate hiking process as early as March for now, given the data we have on hand. However, the pace of rate increases “is going to really 
depend on how the economy evolves. It is a bit too early to call for 4 rate hikes this year, in our view.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية منخفضة المخاطر ) المتحفظة(
وعلــى مســتوى ســوق معــدل الفائــدة، فقــد تراجــع منحنــى العوائــد فــي الواليــات المتحــدة مــن بدايــة الســنة حتــى تاريخــه، 	 

مــع توقــع أن تحقــق األســواق معــدالت فائــدة أعلــى علــى المــدى القريــب وأن يتراجــع النمــو والتضخــم علــى المــدى البعيــد. 
وعلــى مــدار أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، هــدأت توتــرات الســوق بفضــل اإلجــراءات التــي اتخذهــا البنــك االحتياطــي الفيدرالــي 
والبنــوك المركزيــة األخــرى لدعــم االقتصــاد فــي حــاالت الضعــف أو التعــرض لصدمــات أو تــأزم الوضــع المالــي بصــورة غيــر 
متوقعــة. أمــا اليــوم ومــع ارتفــاع التضخــم علــى هــذا النحــو، سيشــهد الدعــم تراجعــًا بــكل تأكيــد، مــع تحــرك أولويــات السياســة 
ــراءات رفــع  ــي إج ــدأ االحتياطــي الفيدرال ــع أن يب ــا نتوق ــق، فإنن ــم. ومــن هــذا المنطل ــة التضخ ــى مجابه ــن النمــو إل ــدا ع بعي
المعــدالت للوقــت الراهــن فــي وقــت مبكــر مــن شــهر مــارس علــى ضــوء الوضــع الحالــي واســتنادًا إلــى البيانــات المتاحــة 
لدينــا. ومــع ذلــك، ســوف تعتمــد زيــادة المعــدل بشــكل حقيقــي علــى كيفيــة تطــور االقتصــاد. ومــن وجهــة نظرنــا مــن المبكــر 

جــدًا توقــع حــدوث أربعــة ارتفاعــات خــال هــذا العــام. 
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%5.8من بداية السنة إلى الشهر  114.4صافي قيمة األصول (لكل وحدة

%6.3متوسط الكوبون السنويد. أمريكي/ درهمفئات االستثمار

3.18المدة (بالسنوات)صكوكفئة األصول

+BBمتوسط التقييمعالميالتوزيع الجغرافي

مؤشر SPBDSMNTمؤشر األداء القياسي0معدل الرفع المالي (الديون

بداية 
السنة 
إلى 

تاريخه

بداية 
الشهر 
إلى 

تاريخه

ربع إلى 
ربع

أشهر 6منذ البداية
معدل النمو 

السنوي المركب
%8.23%1.64%14.38%0.49-%0.53-%0.53-المحفظة

%0.96%1.35-%1.63%1.18-%1.46-%1.46-المؤشر المرجعي
%7.27%2.99%12.75%0.70%0.93%0.93األداء النسبي

(2024) TFG 15صكوك%WARBAB 6.5 PERP Corp(4.04)   

    DAMACR 6.25 04/20/22 Corp1.90%13دبي اإلسالمي (أولية)

    GFHSUK 7.5 01/28/25 Corp0.80%8داماك (2022/2023)

    PKSTAN 5.625 12/05/22 regs Corp0.51%9دار األركان (2025/2027)

    DUBAEE 3 3/4 02/15/26 Corp0.43%6بنك الكويت األهلي المتحد - 

6%
2%
11%
44%
37%

محفظة الدخل الثابت

التقييم االئتمانيإحصاءات العوائد

يناير 2022

مالحظات إيضاحية على سوق الصناديق

انخفضت محفظتنا بقيمة 53 نقطة أساس (-0.53% من بداية السنة حتى تاريخه) خالل شهر يناير بالمقياس 
المرجعي -1.46 نقطة أساس (-1.46 من بداية السنة حتى تاريخه)، ويأتي هذا استجابة� من األسواق 

الجتماع االحتياطي الفيدرالي. وقد ارتفعت المعدالت ببطء واتسعت فروق األسعار خالل شهر يناير مما أدى 
إلى تحقيق إجمالي عوائد سلبية من بداية العام حتى تاريخه على مستوى كافة المؤشرات - انخفض مؤشر 

االئتمان العالمي بنسبة 3%، وانخفض مؤشر تقييم االستثمار العالمي بنسبة 2%، ومؤشر العوائد 
العالمية بنسبة 2.5%، ومؤشر الصكوك العالمية بنسبة 2%. وعلى مستوى سوق معدل الفائدة، فقد تراجع 

منحنى العوائد في الواليات المتحدة من بداية السنة حتى تاريخه (حيث وصلت نهايات المنحنى إلى 
ارتفاعات جديدة)، مع توقع أن تحقق األسواق معدالت فائدة أعلى على المدى القريب وأن يتراجع النمو 
والتضخم على المدى البعيد.  وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، هدأت توترات السوق بفضل اإلجراءات 
التي اتخذها االحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية األخرى لدعم االقتصاد في حاالت الضعف أو التعرض 
لصدمات أو تأزم الوضع المالي بصورة غير متوقعة. أما اليوم ومع ارتفاع التضخم على هذا النحو، 

سيشهد الدعم تراجعا� بكل تأكيد، مع تحرك أولويات السياسة بعيدا عن النمو إلى مجابهة التضخم. ومن 
هذا المنطلق، فإننا نتوقع أن يبدأ االحتياطي الفيدرالي إجراءات رفع المعدالت مع مطلع شهر مارس 
على ضوء الوضع الحالي واستنادا� إلى البيانات المتاحة لدينا. ومع ذلك، سوف تعتمد زيادة المعدل 
بشكل حقيقي على كيفية تطور االقتصاد. ومن وجهة نظرنا من المبكر جدا� توقع حدوث أربعة ارتفاعات 
خالل هذا العام. ومع دخولنا هذا العام، يبقى السؤال األهم بالنسبة للمستثمرين يدور حول كيفية 
تفاعل الفرق السعري مع العوائد األعلى. من خالل التجارب السابقة، لن يكون من السهل تضييق فروق 

األسعار بسهولة مقارنة بزيادة حقوق الملكية وتذبذب معدل الفائدة، حيث أن الفوارق السعرية ال تزال 
تميل إلى االنحسار مع استقرار العوائد عند مستويات أعلى. وبناء عليه، فإننا نرى استقرار بداية 
المنحنى وهو ما يجعلنا نشعر بإيجابية أكبر بشأن تقييد المدة لما دون 5 سنوات. بالنظر إلى هذا 

السيناريو، نرى أنه المدة القصيرة لشركات األسواق الناشئة فيما يتعلق باألساسيات المستقلة القوية 
تفرض المرونة مقارنة بارتفاع المعدالت في عام 2022. وفي مجال األسواق الناشئة، فإننا نشعر 

بارتياح تجاه العوائد المرتفعة التي تتمركز حول شركات أو اقتصاديات البترول والغاز (مثل دول 
مجلس التعاون الخليجي) والسندات الرأسمالية للبنوك.   وقد أصبحت جهات اإلصدار اإلقليمية أكثر 

غضبا� بصورة متزايدة من عدم استقرار السوق منذ بداية العام، وقد بدأ عدد قليل من البنوك المحلية 
عالية التقييم في التحرك مع إصدار بنك دبي اإلسالمي صفقة صكوك رئيسية لمدة 5 سنوات (بسعر 

استرشادي مبدئي يعادل تي + 120)، وبدأ مصرف الرياض بطرح صكوك من الشريحة األولى. نتوقع أن يكون 
الطلب قويا� على مستوى قطاع المصارف في منطقة مجلس التعاون الخليجي ألنه ال يزال معززا� بتاريخ 

ائتماني قوي ومعدالت فائدة أعلى.

األوزان النسبية للمحفظة حسب الدولة إحصاءات العوائد (%)

األداء النسبي

التخصيص حسب القطاع

أفضل (أسوأ) خمس سندات عائدا (يناير)أعلى خمس ملكيات

المدة الزمنيةمقاييس المخاطرهيكل الملكية

سيادية/ فوق وطنية
شبه سيادية

مملوكة للحكومة 50% <
مملوكة للحكومة 50% >

ملكية خاصة

المخاطر النظرية ومؤشر العوائد

مخاطر أقل
مخاطر أعلى
عوائد أقل عوائد        
أعلى

12345

51%
49%

*تقييم ائتماني مرتفع  %39تقييم ائتماني غير مرتفع

33%

18%

9%

2%

 أول�ة

من سنة إ� 
 خمس سنوات

أ��� من خمس 
 سنوات

 أقل من سنة

 نقدا

23%

33%

21%

16%

6%

2%

B-/B

A-/A+*

NR

BBB

BB

Cash

43%

39%

9%

7%

2%

 العقارات

 المال�ة

 المرافق الخدم�ة

/ القطاع الس�ادي
 … جهات تا�عة 

 نقدا

58%
21%

8%

2%

6%

2%

2%

1%

  …اإلمارات 

  …الممل�ة 

  ال���ت

  نقدا

  ال�ح��ن

  سلطنة عمان

  �ا�ستان

  ترك�ا

قييم تم ت. ال يمثل األداء السابق المعروض في هذه الوثيقة ضمانة ألية عوائد مستقبلية
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مؤشر ستاندرد آند بورز لصكوك الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إستراتيجية سالمة اآلمنة
متوافقة مع أحكام الشريعة

يناير 2022



رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

Oct%0.05-03سوق المالالدوالر األمريكيALDIUSD:ABAlAhli Diversified US Dollar Fund368.12ج

Mar%0.04-87سوق المالالدوالر األمريكيALINTRA:ABAlAhli International Trade Fund198.70ج

Apr%0.03-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC329.26ج

-Nov%0.40-20العقاراتالدوالر األمريكيAE000A2QB2C7Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC24.26أ

-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ

-Nov%0.79-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2D5Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC48.00ب

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب

-Apr%0.84-12الصكوكالدوالر األمريكيLU1039522393Rasmala Global Sukuk (USD) ACC72.40ب

األداء منذ بداية السنة حتى تاريخه 

األداء منذ بداية شهر يناير 2022 حتى تاريخه 

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

Oct%0.05-03سوق المالالدوالر األمريكيALDIUSD:ABAlAhli Diversified US Dollar Fund368.12ج

Mar%0.04-87سوق المالالدوالر األمريكيALINTRA:ABAlAhli International Trade Fund198.70ج

Apr%0.03-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC329.26ج

-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب

-Apr%0.84-12الصكوكالدوالر األمريكيLU1039522393Rasmala Global Sukuk (USD) ACC72.40ب

-Dec%0.85-13الصكوكالدوالر األمريكيLU1435409286Azimut Global Sukuk Fund (USD)1,126.00ب

-Oct%0.92-03متعددة األصولالدوالر األمريكيALCONGP:ABAlAhli Multi-Asset Conservative Fund178.62ج

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

يناير 2022 الصناديق العشرة األوائل يناير 2022
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رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

-Nov%0.40-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2C7Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC24.26أ

-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ

-Dec%1.07-00األسهمالدوالر األمريكيGB00BLD0QD87OGM Oasis Crescent Global Equity "A" ACC269.22أ

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية 
السنة 

)حتى اليوم(
-Nov%0.79-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2D5Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC48.00ب

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب

-Apr%0.84-12الصكوكالدوالر األمريكيLU1039522393Rasmala Global Sukuk (USD) ACC72.40ب

-Dec%0.85-13الصكوكالدوالر األمريكيLU1435409286Azimut Global Sukuk Fund (USD)1,126.00ب

 GB00BLD0V118OGM Oasis Crescent Global Medium Equity Balanced "A" (USD)ب
ACC

-Feb%1.04-12متعددة األصولالدوالر األمريكي24.92

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Oct%0.05-03سوق المالالدوالر األمريكيALDIUSD:ABAlAhli Diversified US Dollar Fund368.12ج

Mar%0.04-87سوق المالالدوالر األمريكيALINTRA:ABAlAhli International Trade Fund198.70ج

Apr%0.03-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC329.26ج

متعددة الدوالر األمريكيALCONGP:ABAlAhli Multi-Asset Conservative Fund178.62ج
-Oct%0.92-03األصول

-Sep%1.30-17الصكوكالدوالر األمريكيAEDFXA3ON005Arqaam Islamic Income "A" (USD) ACC190.49ج

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

v

يناير 2022 الصناديق الخمسة األوائل "أ" يناير 2022

الصناديق الخمسة األوائل "ب" يناير 2022

الصناديق الخمسة األوائل "ج" يناير 2022
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www.salama.ae

الطابــق الرابـــع، بنايـة سبكتــروم شــارع الشيــخ راشـــد، عود ميثاء
ص.ب. 10214، دبــي

اإلمارات العربية المتحدة


